
متعدد االستخدامات
كيــه  إم   – )كاليبــر  المتفجــرات  مــن  التخلــص  روبــوت 
ــر( بقــدرة قطــر  ــوت فــي سلســلة )كاليب ــر روب 4( هــو أكب
وســحب غيــر مســبوقة إضافــة إلــى ســرعته ورشــاقته 

ومهارتــه. 

 
قابل للمناورة 

ناقــل الحركــة متغيــر الســرعات يســتطيع دفــع الروبــوت 
كلم/ســاعة(   3.2( ميل/ســاعة   2 ســرعة  إلــى  ليصــل 
م  وتوفيــر عــزم نهائــي منخفــض لتســلق درجــات الســلُّ
وســحب عربــة قتاليــة بكامــل حمولتها لتطبيــق اإلجراءات 
المضــادة للمتفجــرات يدويــة الصنــع المحمولــة علــى 
عربــات )VBIED( ويســتطيع الروبــوت التحــرك بجنزيــره 
المطاطــي بســهولة علــى جميــع أنــواع األراضــي الوعــرة 

وتشــمل الجليــد واألوحــال والرمــال. 

)CCU(  وحدة القيادة والتحكم
المقاومــة   )CCU( والتحكــم   القيــادة  وحــدة  توفــر 
الدقيــق  التشــغيل  علــى  القــدرة  الجويــة،  للعوامــل 

المتزامــن باســتخدام عصــا متغيــرة الســرعة للتحكــم فــي 
الدفــع، وعصــا للتحكــم فــي الكاميــرا المتحركــة )التحريــك 
للشاشــة  المنخفــض  االنعــكاس  واإلمالــة(.  والــزوم 
الرقميــة )LCD( الملونــة  ُيمّكــن الشاشــة مــن عــرض 
صــور صافيــة فــي ظــروف اإلضــاءة البراقــة والضعيفــة 

كذلــك مــن أي كاميــرا مــن الكاميــرات الســبعة. 

وقت المهمة 
أربــع بطاريــات ســريعة التغييــر وقابلــة إلعــادة الشــحن 
بمجمــوع 48 فولــت تيــار مباشــر تمــدد زمــن المهمــة 
إلــى 5 ســاعات )علــى حســب المهمــة( وتقلــل الحاجــة 
شاشــة  وتبيــن  المهمــة.  أثنــاء  البطاريــات  تغييــر  إلــى 
وحــدة القيــادة والتحكــم ، حالــة بطاريــة الروبــوت ووحــدة 

القيــادة والتحكــم  فــي الزمــن الفعلــي. 
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الخواص والقدرات القياسية
الوصف الخاصية

• ناقــل الحركــة متغيــر الســرعات يســتطيع دفــع الروبــوت ليصــل إلــى ســرعة 2 ميل/ســاعة 
)3.2 كلم/ســاعة(

• جنزير مطاطي. 
• سريع الفك يدويًا لتحويل مجموعة الدفع إلى الوضع الحر.

• ذراعين التثبيت

نظام الدفع

• وحدة قيادة وسيطرة لتشغيل الروبوت. 
• تحكم متعدد الوظائف مع استخدام متزامن لعصي التحكم متغيرة السرعات. 

PTZ عصا تحكم خاصة لكاميرا •
• شاشة 15 بوصة )38 سم( تعمل باللمس ويمكن القراءة منها في الضوء البراق. 

• شاشة تحكم 15 بوصة )38 سم( تعمل باللمس. 
• رسومات روبوتية مجسمة في الزمن الفعلي. 

• تخزين آلي للذراع ووضع مسبق الضبط. 
• مفتاح رماية وأزرار للذراع والرماية. 

• مقاومة للعوامل الجوية.
• يعمل على طاقة التيار المتردد. 

وحدة القيادة والتحكم  

نظام تحكم السلكي )IP Mesh( السلكي يضمن إرسال صور فيديو خالية من 
التشويه لمسافة تصل إلى  واحد كيلومتر وهو نظام يناسب البيئات المتنقلة 

والحضرية.

نظام التحكم 
الالسلكي

بطارية حمضية )آسيد( 26 أمبير 48 فولت قابلة إلعادة الشحن وسريعة التغير. بطارية الروبوت:

45 كجم )100 رطل( مع بسط الذراع مع استخدام الدعائم. 
90 كجم )200 رطل( – مع قبض الذراع.  قدرة الرفع: 

• ذراع بخمس محاور. 
• مخلب دوار 360 درجة. 

• مجرى )بيكاتيني( قياسي لتركيب اإلكسسوارات على المخلب. 
• عدد 1 كاميرا ملونة. 
.)LED( عدد 1 لمبة •

• مسكة بفتحة 12 بوصة )30 سم(. 
• إمكانية الوصول لمسافة رأسية 113 بوصة )287 سم(. 

• إمكانية الوصول لمسافة أفقية 86 بوصة )218 سم( من الشاسيه. 
• عدد 2 دائرة رماية. 

• إطباق على الجسم بقوة 100 رطل )45 كجم(. 
• عدد 1 ليزر تصويب أخضر. 

 .LIDAR حساس لقياس المسافات •
• أسلوب تلسكوبي خطي يحرك المخلب في وضع مستٍو

الذراع المخلبي:

• عدد 2 كاميرا )CCD( ملونة للسالح. 
• عدد 4 ليزر تصويب أخضر. 

• عدد 2 دائرة رماية )2 سالح(. 
.)LED( عدد 2 لمبة •

 .LIDAR حساس لقياس المسافات •
• تدوير البرج: +/90- درجة.

• إمالة البرج: صفر إلى 90 درجة. 
• أسلوب تلسكوبي خطي يحرك المخلب في وضع مستٍو

ذراع األسلحة:

• كاميرا ملونة متحركة ميكانيكية بخصائص التحريك واإلمالة والزوم. 
• زوم بصري 30 ضعف.

 .)LED( لمبة •
• تدوير متواصل 360 درجة. 

•مزود بوضعية مجهزة سلفًا خاصة بالتخزين. 
• ضبط تلسكوبي لالرتفاع التلقائي 9 قدم )2.7 م(. 

ذراع كاميرا التحريك 
واإلمالة والزوم 

:)PTZ(

كاميرا )CCD( ملونة باألشعة تحت الحمراء. كاميرا الدفع األمامي  
و الخلفي: 

كاميرا )CCD( ملونة. كاميرا الكتف:

.)LED( كاميرا إضافية ملونة مع لمبة الكاميرا اإلضافية: 

. PTZ االمامية ، الخلفية، األضواء الكاشفة، الذراع و كاميرا :)LED( لمبات

عمود سحب ميكانيكي يمكن ضبطه عن بعد لقطر عربة قتالية.  عمود السحب: 

 )Slip-ring( مع موتور ذو حلقة إنزالقية )بكرة كيبل قياسي بطول 500 قدم )152 متر
يستخدم كبديل ألدوات التحكم بالتردد الالسلكي. سلك الربط: 

نظام اتصال صوتي ثنائي االتجاه )تحدث/استماع( مع أجهزة اإلرسال واالستقبال 
.)PTT( وسماعات الرأس

نظام اتصال صوتي 
ثنائي االتجاه:

مفتاح تشغيل وإيقاف )On/OFF( مخفي.  مفتاح تشغيل مخفي:

دورة تشغيل وصيانة الروبوت لمدة يوم واحد إما في مقر الشركة أو بمرفق العميل.  دورة التدريب: 

القدرات العامة
5-2 ساعات على حسب المهمة.  زمن المهمة

29.5 بوصة )75 سم( العرض

34.5 بوصة )87 سم( االرتفاع )وضع االنثناء لتسهيل نقله(

55 بوصة )140 سم( الطول

770 رطل )350 كجم( مع البطاريات. الوزن

40° زاوية صعود الساللم )الدرج(

معزول بيئيًا: إمكانية التنظيف بالمواد الكيمائية 
والبيولوجية.  مقاومة العوامل الجوية

الخصائص االختيارية 
الخاصية  الوصف

طقم مكون من القطع األساسية للروبوت )كاليبر(.  طقم قطع غيار: 

قفيز لتركيب أشعة سينية لجميع أنظمة األشعة السينية الرئيسية.  منصب أشعة سينية: 

قفيز خارجي يركب على الشاحنة لتركيب أنظمة السلكية.  منصب الشاحنة:

مشغل أنبوب محاكاة االنفجار مكون من قناتين مع مناصب 
للتركيب. 

مشغل أنبوب محاكاة 
االنفجار: 

كاميرا التصوير الحراري داخل حاوية من األلومنيوم المقاوم 
للعوامل الجوية مركبة على صاري الروبوت. 

كاميرا التصوير الحراري 
)فلير(: 

طقم من 10 أدوات لمخلب الروبوت )كاليبر( يتضمن: جهاز تحطيم 
النوافذ، وجهاز تفريغ الكفرات، وجهاز بسط األصابع، وخطاف 

القطع، والسكين متعدد األغراض، وعدة أدوات طرفية للتعامل، 
وإكسسوارات للخطاف والواير. 

طقم توصيل المخلب: 

طقم بطاريات وحدة القيادة و تحكم للروبوت 12 فولت تيار مباشر 
توفر الطاقة لوحدة التحكم أثناء و طوال مدة

مجموعة بطاريات 
وحدة القيادة و التحكم

تثبيت  لتركيب و  الدولي على قطع مختلفة  المدفع  يتضمن حمل 
 Neutrex, RE70 / Vulcan, االرتداد  عديمة   Proparms 29 مم 
يشمل  كما  )ذكر(   Picatinny قضيب  و    ABL2000, ABL3000
أيضًا على كاميرا ، وأضواء LED ، ودائرة إطالق. )مالحظة: ال يشمل 

على الليزر و المدفع(

 حمل مدفع دولي

بكرة كيبل ألياف بصرية 1000 قدم )305 متر( بمواصفات عسكرية 
مع لفاف آلي لتستخدم كأداة احتياطية للتحكم الالسلكي في 

الروبوت )كاليبر(. 
بكرة ألياف بصرية:

نظرًا لسياسة تحسين المنتج التي تتبعها شركة آيكور، تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات والشكل الخارجي دون إشعار منها.
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